
NESTE GENERASJON  

ARBEIDSGRUPPE-  

VI INTRODUSERER

Optimaliser arbeidsprosessene med: 
• Ultrahøy utskriftshastighet: 100 sider per minutt 
• Ultraeffektiv skrivermotor: 1,5 kWh i TEC-verdi 
• Blekkpatroner med kapasitet på opptil 30 000 sider  
• Gigabit Ethernet og 802.11n Wi-Fi-tilkobling 
• Femlinjers LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning 
• Automatisk tosidig utskrift med brosjyrefunksjon 
• Plass til 600 ark i skuffen, kan utvides til 2100 ark

GJØR ARBEIDSGRUPPEN ENDA MER PRODUKTIV 
MED DEN ULTRARASKE HL-S7000DN.  
HL-S7000DN KOMBINERER EKSEPSJONELT HØYE 
UTSKRIFTSHASTIGHETER MED ØKONOMISKE 
DRIFTSKOSTNADER OG ER EN PÅLITELIG LØSNING 
FOR BEDRIFTER MED STORE UTSKRIFTSBEHOV.

HL-S7000DN

  
SKRIVER



HL-S7000DN benytter førsteklasses blekkteknologi og byr på en rekke intuitive funksjoner for 
sømløs integrasjon med de mest krevende forretningsmiljøer.   

PRODUKTOVERSIKT

1. Intuitiv 5-linjers LCD-skjerm med talltastatur
2. Innebygd automatisk tosidig utskrift med 
 brosjyrefunksjon
3. LED-statuslampe for umiddelbare beskjeder fra enheten
4. Multifunksjonsskuff med plass til 100 ark, for utskrift 
 på tykkere medier og konvolutter
5. Innmating fra front, enkel tilgang for rekvisita
6. Gigabit Ethernet (kabelbasert nettverk)
7. 802.11n trådløst Ethernet
8. Stableenhet med plass til 500 ark (tilbehør)
9. Papirskuffer med plass til 500 ark (tilbehør) 
 og opptil 2100 ark totalt
10. Stabiliseringsstativ anbefales når det settes inn 
 to eller flere nedre papirmagasiner (tilbehør)
11. 2 GB internt minne
12. Høykapasitets blekkpatron for 30 000 sider
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INTEGRERES SØMLØST I DIN BEDRIFT 

YTELSER PÅ STORBEDRIFTSNIVÅ: 
HL-S7000DN har banebrytende utskriftshastigheter 
på opptil 100 sider per minutt og skriver ut den 
første siden etter bare 8,5 sekunder. Den kraftige 
prosessoren på 800 MHz kombinert med 2 GB 
internt minne fører til at store utskriftsjobber kan 
håndteres med letthet. Støtte for Gigabit LAN gjør 
det mulig for flere brukere å sende store kompliserte 
utskriftsjobber over nettverket samtidig uten at det 
går ut over ytelsen.

EFFEKTIV OG ØKONOMISK: 
Ved å bruke en revolusjonerende kaldprosess-
teknologi har HL-S7000DN et typisk elektrisitets-
forbruk (TEC-verdi) på bare 1,5 kWh per uke, 
noe som er opptil 60 % mer effektivt* enn 
sammenlignbare laserskrivere og gir en reell 
reduksjon i strømforbruket og CO2-utslippene. 
Et utvalg miljøfunksjoner inkludert tosidige utskrifter 
og blekksparemodus kan bidra til å redusere papir- 
og blekkforbruket deres, slik at dere sparer miljøet 
enda mer.

ROBUST OG PÅLITELIG: 
Med en anbefalt månedlig utskriftsmengde på opptil 
20.000 sider kan HL-S7000DN dekke etterspørselen 
til bedrifter som har store utskriftsbehov. Robust 
ekstrautstyr for papirhåndtering inklusive tre nedre 
papirskuffer med en maksimal papirkapasitet på 
2100 ark, og en utskuff med plass til 500 ark, gjør 
det mulig for HL-S7000DN å vokse i takt med 
bedriften deres.

HL-S7000DN er neste generasjon arbeidsgruppeskriver, designet for raske utskrifter og en 
robust og pålitelig drift. Den ultraraske og ultraeffektive skrivermotoren gir arbeidsgruppen 
enestående produktivitet.

* Basert på TEC-verdier offentliggjort av Energy Star. De faktiske resultatene kan variere. TEC-verdien er sammenlignet med konkurrerende 
laserskrivere i klassen 60 spm.



KOSTNADSEFFEKTIV: 
Blekkpatronene til HL-S7000DN har høy kapasitet 
og kan skrive ut opptil 30.000 sider, noe som vil gi 
bedriften deres betydelige kostnadsbesparelser.  
Frontskuffen er enkel å erstatte og kan skiftes i løpet 
av sekunder for å sikre at skriveren har minimal 
nedetid. 

UTSKRIFTER AV HØY KVALITET: 
HL-S7000DN sørger for utskrifter av høy kvalitet 
takket være forhåndsprimeren, noe som betyr at 
hvert tegn skrives ut med høy presisjon og skarphet. 
Rapporter, presentasjoner og fakturaer skrives ut 
i samsvar med de høyeste standarder med ISO-
sertifisert blekk.   

SIKKERHET PÅ STORBEDRIFTSNIVÅ: 
Forretningskritiske data beskyttes takket være SSL-
kryptering, som sikrer at informasjon som overføres 
fra datamaskinene til skriveren, krypteres, slik at man 
oppnår maksimal sikkerhet. Secure Print-funksjonen 
(sikker utskrift) gjør det mulig å lagre utskriftsjobber i 
minnet, slik at de bare frigjøres når man taster inn en 
firesifret kode på LCD-skjermen.

I dagens forretningsmiljø er oppetiden helt avgjørende. Derfor er HL-S7000DN er utstyrt med 
en serie administrasjonsløsninger som er utviklet for å holde arbeidsgruppen din produktiv: 

ENHETSBEHANDLING

• BRAdmin Professional – et verktøy for enhetsbe-
handling som gjør det mulig å overvåke og konfigu-
rere maskinparken eksternt på tvers av forskjellige 
plasseringer. Diagnostiser brukerproblemer eksternt 
og sett opp automatiske e-postvarsler for umid-
delbar varsling av utskriftsstans, slik at potensielle 
problemer kan løses før produktiviteten påvirkes.
• Web Based Management – håndter og konfigurer 
HL-S7000DN fra skrivebordet ditt ved å opprette en 
direkte kobling til den via en standard nettleser.

•  Central Deployment – installerbare skriver- 
drivere som kan distribueres og deretter 
installeres automatisk på flere datamaskiner fra 
et sentralt sted.

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Det åpne grensesnittet gjør det mulig for 
tredjeparter å utvikle tilpassede utskriftsstyrings-
løsninger for utvalgte Brother-enheter. Det benytter 
webteknologi til å lagre og kjøre alle løsningene 
fra en server istedenfor lokalt, noe som letter 
distribusjonen til en rekke enheter. Utviklere kan 
tilpasse skriverens brukergrensesnitt og kontroll-
funksjoner som skanning og faksing og kontrollere 
rettighetene til slike funksjoner for visse brukere.

B-GUARD*

Den kostnadseffektive løsningen for utskrifts-
styring, som bare er tilgjengelig via Brother, 
gjør det mulig å spore, kontrollere og redusere 
utskriftene. Spor bruken på avdelingsnivå 
og opprett profiler for å begrense hvem som 
får skrive ut fra bestemte enheter. Forbedre 
dokumentsikkerheten og reduser antall 
bortkastede utskrifter med pull print-funksjonen. 
Utskriftsjobbene lagres på en server og kan bare 
skrives ut av brukeren ved skriveren. Mail2Print-
funksjonen gjør det mulig å sende inn jobber fra 
en hvilken som helst enhet via e-post. Man kan 
ilegge begrensninger for bestemte dokumenttyper 
og gjester og støtte bruk av smarttelefoner og 
nettbrett uten å måtte tenke på drivere.

TJENESTER FOR UTSKRIFTSSTYRING**

HL-S7000DN er tilgjengelig via Brothers program 
for utskriftsstyring, som gjør det mulig å leie 
maskinen og betale for rekvisita på per klikk-basis. 
Da betaler dere bare for det som faktisk skrives 
ut. Dette vil redusere de totale utskriftskostnadene 
og gi bedriften en bedre kontantstrøm, takket 
være den effektive enhetsbehandlingen. Brothers 
utskriftsstyringstjeneste gir dere en helhetlig pakke 
inklusive installasjon, opplæring og en webportal 
som gjør det lett å håndtere skriverne, slik at dere 
kan spare verdifull tid og konsentrere dere om 
forretningene.

b-guard

Managed
Print
Services

EFFEKTIVE LØSNINGER 

HL-S7000DN er kompatibel med et utvalg arbeids- 
prosessløsninger for å sikre sømløs integrasjon med 
deres eksisterende forretningssystemer. 

* Må kjøpes i tillegg.  
** Tilgjengelig i Norge i løpet av våren 2014.
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GENERELT

SPESIFIKASJONER

PAPIRHÅNDTERING          

MEDIESPESIFIKASJONER

STØTTEDE OPERATIVSYSTEMER

SKRIVERFUNKSJONER

Windows® Windows 7® (32- og 64-bitutgavene), Windows Vista® (32- og 64-bitutgavene),  
 Windows® XP Professional (32- og 64-bitutgavene), Windows® XP Home Edition,  
 Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32- og 64-bitutgavene),  
 Windows® Server 2003 (32- og 64-bitutgavene)
Macintosh Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
Linux2 CUPS, LPD/LPRng (x86/x64-miljø)

1 Estimert kassettytelse er angitt i samsvar med en ISO/IEC 24711-test der det er brukt en vedvarende utskriftsmetode med en monokrom testside, som definert i ISO/IEC 19752.
2 Valgfri gratis nedlasting fra Brother Solutions Centre: http://solutions.brother.com 
3 Maksimalt antall utskrevne sider per måned kan brukes til å sammenligne konstruksjonslevetiden for lignende Brother-produkter.  
For å oppnå maksimal levetid for skriveren er det best å velge en skriver med en arbeidssyklus som overgår utskriftsbehovene deres med god margin. 

VEKT OG DIMENSJONER

MILJØ

ARBEIDSSYKLUS

Anbefalt månedlig  5000–20.000 sider  
utskriftsmengde

Maksimalt månedlig volum 275.000 sider3

Med kartong 642 (B) x 665 (D) x 729 (H) mm - 52 kg 
Uten kartong 478 (B) x 472 (D) x 484 (H) mm - 46 kg 
Innhold i kartongen  Blekkpatron (Omtr. 10.0001 sider), strømforsyningskabel, driver-CD for
 Windows® og Mac, hurtigoppsettguide og brukerhåndbok 

NETTVERK

Smartphone App

iPrint&Scan
www.brother.eu/apps

Utskriftsteknologi Blekk
Minimum dråpestørrelse 5 pl
Prosessor 800 MHz
Standard utskriftshastighet Opptil 100 spm (sider per minutt)
Tosidig utskriftshastighet Opptil 50 bpm (bilder per minutt)
Oppløsning Opptil 600 x 600 dpi
Lokalt grensesnitt Hi-Speed USB 2.0 
Kabelbasert nettverksgrensesn. Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Trådløst nettverksgrensesnitt IEEE 802.11 b/g/n
Minne 512 MB
Lagring av utskriftsjobber  2 GB lagringsplass for sikre utskriftsjobber eller filer som skrives ut ofte
FPOT (First Print Out Time) Under 8,5 sekunder (fra klarmodus)
Oppvarmingstid   Under fem sekunder (fra hvilemodus) 
Utskriftsspråk PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM språkemulering), XPS
Innebygde skrifttyper (PCL) 66 skalerbare fonter, 12 bitmap-fonter
Innebygde strekkoder (PCL) 13 strekkoder
Innebygde skrifttyper (PS) 68 skalerbare fonter
Mobile utskrifter Brother iPrint&Scan-appen er tilgjengelig for mobile 
 enheter som Android™, Apple og Windows® Phone 7
Skjerm Bakgrunnsbelyst LCD med 5 linjer x 16 tegn

Papirinnmating Papirskuff med plass til 500 ark
(beregnet med 80 g/m² papir) Multifunksjonsskuff med plass til 100 ark
 Papirskuff med plass til 500 ark (maksimalt tre)
Papirutmating 500 ark med forsiden vendt ned
(beregnet med 80 g/m² papir) 100 ark med forsiden vendt opp (rett papirbane)
 Stableenhet med plass til 500 ark (ekstrautstyr; maks én stk.)

Medietype og -vekt Standard/ekstra papirskuffer - vanlig og resirkulert papir (60-105 g/m2)
 Multifunksjonsskuff - vanlig, resirkulert og fint papir (mellom 60 og 163 g/m2)
Mediestr. (standard utskrift) Standard papirskuff - A4, Letter, B5 (/JIS), A5, A5 (langside), Executive, Legal 
 og Folio 
 Ekstra papirskuffer - A4, Letter, B5 (/JIS), A5, Executive, Legal og Folio
 Multifunksjonsskuff - bredde: 76,2 til 216 mm, lengde: 127 til 355,6 mm
Mediestr. (tosidig utskrift) A4, Letter, Legal og Folio

Secure Function Lock 2.0 Begrens utskriftsaktivitetene til enkeltbrukere eller brukergrupper over et nettverk
Secure Print (Windows®, Mac)  Beskytt utskriftsjobbene med en firesifret kode som må tastes inn på skriverens  
 kontrollpanel før utskrift
Lås med kode  Begrens tilgangen til kontrollpanelet med en PIN-kode 
Windows® utskriftsdriver- Plakatutskrift, ID-utskrift, vannmerkeutskrift, brosjyreutskrift, makroutskrift,  
funksjoner utskriftsprofiler

LØSNINGER

BSI (Brother Solutions Interface)  Muliggjør bruk av løsninger og apper fra tredjeparter, f.eks. b-guard,  
 for å gi økt sikkerhet og produktivitet  
b-guard (kjøpes i tillegg) Øk sikkerheten og effektiviteten og kontroller kostnadene ved å 
 bruke pull printing og de forbedrede håndteringsmulighetene til 
 denne BSI-løsningen 

Nettverksprotokoller TCP/IP (IPv4 og IPv6)
Kabelbasert nettverkssikkerhet APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP),  
 SNMP v3
- for storbedrifter: 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec 
Print Log To Network Registrerer utskriftsaktiviteter fra hver enkelt bruker inklusive nettverksbruker- 
 navn, utskriftsdokumentets navn og antall sider, til en fil i nettverket deres 
E-postvarsler Få enheten til å sende en e-post til en oppgitt adresse når den krever tilsyn 
E-postrapporter Motta bruksrapporter regelmessig via e-post  
IPv4 Restrict Angi begrensninger for hvilke nettverksbrukere som kan eller ikke kan
 få tilgang til enheten via nettverket
Trådløs nettverkssikkerhet WEP 64/128-bit, WPATM-PSK (TKIP/AES), WPA2TM-PSK (AES), APOP, POP  
 før SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
- for storbedrifter:  802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec 
Veiviser for driverdistribusjon  Opprett skriverdrivere for problemfri distribusjon i nettverk (bare Windows®)
BRAdmin Professional 32  LAN/WAN-styringsprogram (bare Windows®)

Strømforbruk 130 W når aktiv, 30 W i klarmodus, 0,9 W i dvale  
 (3 W når trådløs er aktivert), 0,5 W ved avslåing
TEC-verdi 1,5 kWh/uke
Lydtrykk  64 dBA når aktiv, 40 dBA i klarmodus 
Lydeffektnivå 7,43 BA når aktiv, 5,16 BA i klarmodus 
Energy Star Ja
Blue Angel Ja
Blekksparemodus Reduserer blekkforbruket

EKSTRAUTSTYR OG REKVISITA

Kontakt:

Nedre papirskuff 
(tilleggsutstyr) 

(LT-7100) 
Opptil 500 ark (maksimalt tre stk.)

Blekkpatron 
(HC-05BK) 

Omtr. 30.000 sider1  

Stableenhet
(MX-7100) 

Opptil 500 ark (maksimalt én stk.)

Stabiliseringsenhet 
(SB-7100)

Anbefales når det settes inn to eller 
flere nedre papirskuffer (tilbehør), 

for å gi bedre stabilitet.


